Onsdag den 16. maj kl. 19 på Egernsund tidligere skole, Skovgade 13, 6320 Egernsund fortæller styrmand
Christian Ruwald om containerskibsfart i dag.

Torsdag den 7. juni arrangeres en brugerbetalt tur til Djursland.
Start fra Havnepladsen i Egernsund den 7. juni kl. 07:00. Omkring kl. 11 kan vi være hos FORNÆS SHIP
RECYCLING i Grenå. Firmaet, der er startet i 1993 har siden ophugget et meget stort antal skibe og
genanvendt alt fra disse skibe.
Herefter finder vi et sted at spise og fortsætter så til DANSK MOTOR – OG MASKINSAMLING på
Kristiansmindevej 14, Grenå. Samlingen er Nordeuropas største samling af stationære motorer. De fleste af
disse er renoveret og køreklare. Entre 75 kr.
Vi kører i egne biler, så ved tilmeldingen bedes du oplyse, om du vil give bil til, og hvor mange personer du
har plads til.
Tilmelding til Nic. Johannsen på tlf. 74 44 23 83 eller mail til nic@egernsund.dk

Tilmelding senest den 31. maj 2018.
TYSKLAND - HOLLAND tur 27. 8. - 30. 8. 2018
Dag 1
Afrejse fra Egernsund kl.08:00 den 27. 8. Ankomst i Delfzijl (Holland) midt på eftermiddagen, indlogering på
Hotel(ler), fællesspisning og hyggeligt samvær. Turen er på ca. 465 km, der vil blive tisse- og spisepauser
undervejs.

Dag 2
Efter morgenmaden kører vi til Groningen og ser "Noordelijk Scheepvaartmuseum", hvor vi bruger ca. 4-6
timer. Vi indlægger en spisepause undervejs, efter museet ser vi måske på gamle skibe i kanalerne, og derefter
går det tilbage til Delfzijl. Hvis man ikke har fået museum nok, er der også et lille fint søfartsmuseum dér. Om
aftenen igen fællesspisning og hyggeligt samvær.

Dag 3
Efter morgenmaden kører vi til Brake (Tyskland) ca. 165 kilometer, vi indlægger også en enkelt pause
undervejs og forventer at være fremme omkring middagstid. Her besøger vi så søfartsmuseet i Brake med en
kombiticket, der inkluderer samarbejdsmuseet i Elsfleth. Efter et par timer indlogerer vi os på det reserverede
hotel i Brake og mødes så til fællesspisning og hyggeligt samvær.

Dag 4
Efter morgenmaden sætter vi kursen hjemover, det er ca. 350 km. Turen køres med passende pauser.
Hvad koster turen så?
Ved 9 personer har jeg lejet en bus som koster 2 kr. pr. kilometer plus brændstof, i runde tal 3000 kr. divideret
med 9 ca. 340 kr. per næse. I privatbiler bliver det nok noget nær det samme.
Hotel-overnatninger: 3 nætter i delt dobbelt værelse til ca. 45 euro pr. nat, enkelt værelse bliver prisen ca. det
dobbelte. Forplejningen er jo svært at sætte tal på da nogen spiser en skive brød andre en bøf; men regn med
ca. 60 euro pr. dag plus entreer til museerne ca. 30 euro i alt.
Bindende tilmelding: Der vil jeg have 1000,00 kr. i depositum, som skal dække diverse udgifter, hvis du af en
eller anden grund melder fra, da det ikke kan være rimeligt, at de andre deltagere skal betale mere.
Der vil max. kunne deltage 9 personer, hvis vi skal med bus. Kører vi i privatbiler bliver det max. 12 personer.
Og det bliver efter først til mølle princippet.
Ved tilmelding skal du oplyse, om du vil lægge bil til og kan køre. Hvis vi kører privat, så skal der være 2

chauffører pr. bil og navigations anlæg og mobil telefoner i hver bil.
TILMELDING til mig og kun til mig senest den 15.6.2018
larst@bbsyd.dk eller 5012 5969
Venlig hilsen Lars Staal

